februari 2022

Nieuwsbrief 6
omwonenden Petrusberg

Alstublieft….. de zede nieuwsbrief van
de sloop en nieuwbouw van de
Petrusberg. We hebben weer
verschillende nieuwsfeitjes te melden.
Het einde van de sloop is in zicht

Het gebouw Petrusberg is er niet meer.
Wat rest zijn de puin en andere wel of
niet herbruikbare materialen. Sloper
RGS is aan de slag gegaan om deze
zaken zo spoedig mogelijk af te voeren.
Dit staat voor de komende weken op de
planning. Het gevolg van de sloop
Petrusberg is dat eindgevel van het
woongebouw Bergerhof, die tegen het
gebouw Petrusberg stond, vrij is
gekomen. Als alles meezit, starten we
eind februari/begin maart met het
opmetselen van een nieuwe gevel. Als
deze klaar is, voorzien we hem in het
plantseizoen van beplanting. Dat geeft
over een poos een mooie groene
uitstraling. Kortgeleden hebben we de
bewoners van Bergerhof hierover
geïnformeerd.

Helaas geen sloophandeling met een
feestelijk tintje

Helaas…. Er zijn nog steeds beperkende
coronamaatregelen. Dat betekent dat
we geen feestelijk tintje aan de sloop
kunnen geven. Tenminste niet op die
manier waarop we hier graag invulling
zouden willen geven. Dat vinden we
ontzettend jammer. We danken u
daarom op deze manier voor uw begrip
voor de overlast tijdens de sloop. Ons
idee is nu om de start van de nieuwbouw
op een gezellige manier samen met u te
vieren.
Nieuwe bestemming voor de
vlaggenmasten

Circulair slopen is één van de
belangrijkste pijlers van RGS. Waar
mogelijk worden materialen opnieuw
gebruikt. Ook de vlaggenmasten krijgen
een nieuwe bestemming. Kortgeleden
zijn ze aangekomen op hun nieuwe plek:
de Molen van Verbeek. Een zuchtje wind
is nu welkom. Niet alleen voor het
draaien van de wieken, maar ook voor
het wapperen van de vlaggen.
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Zo gaat de verhuur straks in zijn werk

We krijgen nogal wat vragen over de
toewijzing van de nieuwe woningen in
het plan. Daarom vermelden we nog een
keer dat de verhuur van deze woningen
straks via www.thuisinlimburg.nl
verloopt. Heeft u belangstelling, dan
adviseren we u om u nu alvast in te
schrijven als woningzoekende bij
www.thuisinlimburg.nl. Dat kost u niks.
Thuisinlimburg.nl is een platform waar
heel veel woningcorporaties uit Limburg
hun woningen aanbieden. Ook Wonen
Limburg.

We kunnen helaas nu niet vertellen
wanneer de toewijzing van de woningen
start. Zodra we weten wat de huurprijzen
zijn en hoe de woningen er definitief uit
komen te zien, kan de verhuur beginnen.
Maak uw belangstelling voor de
Petrusberg ook nu alvast kenbaar door
een e-mail te sturen naar
petrusberg@wonenlimburg.nl met uw
contactgegevens. Dan informeren we u
wanneer het verhuurproces begint.
Tot slot

Tot zover het laatste nieuws over de
sloop van de Petrusberg. Heeft u vragen
of opmerkingen? Mail dan gerust naar
petrusberg@wonenlimburg.nl.
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